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REGLEMENT GEDRAGSCODE VAN  

STICHTING FINANCIEEL FORENSISCH INSTITUUT 

 

1. ALGEMEEN 

1.1.  Dit reglement heeft betrekking op de gedragscode (de ‘Gedragscode’) van de stichting: 

Stichting financieel forensisch instituut, een stichting, statutair gevestigd te ’s-

Gravenhage (de ‘Stichting’). 

1.2.  De Stichting heeft de Gedragscode opgesteld zoals bedoeld in artikel 14 van de 

statuten van de Stichting (de ‘Statuten’). De Gedragscode geldt voor alle deelnemers  

van de Stichting (de ‘deelnemer’ of ‘deelnemers’), met inbegrip van medewerkers 

(inclusief stagiaires), commissieleden, bestuursleden en leden van overige organen van 

de Stichting en maakt deel uit van het algemeen beleid van de Stichting. Indien de 

deelnemer werkzaamheden delegeert aan derden, zijn de bepalingen uit de 

Gedragscode onverminderd van kracht.  

1.3.  Dit reglement (het ‘Reglement’) is opgemaakt en vastgesteld op grond van artikel 20 

van de Statuten. 

1.4.  Als bepalingen van het Reglement in strijd zijn met bepalingen van de Statuten, gaan 

de bepalingen van de Statuten voor. 

 

2. GEDRAGINGEN 

De deelnemer is bij de uitoefening van zijn functie binnen de Stichting gehouden zich 

overeenkomstig het algemeen belang te gedragen en geen schade te berokkenen aan de 

Stichting, haar belanghebbenden en de waardigheid of integriteit van het individu. 

 

3. ETHIEK 

3.1.  Bij de uitoefening van zijn functie buiten en binnen de Stichting betracht de deelnemer 

1) eerlijkheid en zorgvuldigheid, 2) betrouwbaarheid en oprechtheid, 3) deskundigheid 

en professionaliteit, 4) onpartijdigheid en onafhankelijkheid en 5) verantwoordelijkheid.  

3.2.  De deelnemer mag geen gebruik maken van organisatievormen die hij heeft opgericht of 

waarin hij deelneemt, indien deze organisaties andere doelen of belangen voorgeven 

dan de werkelijke. De deelnemer mag geen eigen belangen nastreven bij de uitoefening 

van zijn functie binnen de Stichting. 

3.3  De deelnemer mag over en/of vanuit de Stichting geen informatie verspreiden, 

waarvan hem bekend kan zijn dat deze informatie onjuist of misleidend is. 

3.4.  Activiteiten moeten vanuit de Stichting openlijk worden uitgevoerd. Ze moeten 

gemakkelijk herkenbaar zijn, een duidelijke kenmerk van hun herkomst hebben en 

mogen niet tot misleiding van derden leiden.  

 

4. NORMEN EN WAARDEN  

De deelnemer respecteert de normen en waarden van andere deelnemers en contacten buiten de 

Stichting voor zover deze niet in strijd zijn met onderhavige Gedragscode. 

 

5. PROFESSIONELE VERPLICHTINGEN TEGENOVER OPDRACHTGEVERS IN HET KADER 

VAN DE STICHTING 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de behandeling van elke opdracht die 

wordt gegeven voor en namens de Stichting. De deelnemer moet een opdracht weigeren, indien 

daarvoor de vereiste deskundigheid ontbreekt. De deelnemer moet voorts een opdracht 

weigeren, indien tevoren kan worden overzien dat de uitvoering van de opdracht en de 

realisering van de daaraan verbonden doelstelling onmogelijk zijn ten gevolge van de 

formulering van de opdracht en/of de ontoereikendheid van beschikbaar gestelde (financiële) 

middelen. 

 

6. GEHEIMHOUDING 

De deelnemer verplicht zich al hetgeen waarvan bij de uitoefening van zijn functie binnen de 

Stichting kennis wordt genomen en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan de deelnemer 

geacht wordt het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden.  

 

7. SANCTIE OVERTREDING GEDRAGSCODE 

1. Het bestuur van de Stichting (het ‘Bestuur’) heeft de bevoegdheid tot het opleggen van 

sancties overeenkomstig het reglement klachtenregeling van de Stichting jegens een 

deelnemer die naar de mening van het Bestuur in het strijd heeft gehandeld met dit 
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reglement. 

2. Op grond van het bepaalde in artikel 6 van het Deelnemersreglement is het Bestuur in 

aanvulling op artikel 12 lid 3 van de statuten van de Stichting en onverminderd het hiervoor 

bepaalde te allen tijde bevoegd de deelnemersovereenkomst en daarmee het 

deelnemerschap van de Deelnemer te beëindigen om haar moverende redenen. Hiervoor is 

vooraf schriftelijke goedkeuring nodig van de Raad van Advies.     

  

 

8. SLOT 

8.1.  Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het Bestuur met inachtneming 

van artikel 20 van de Statuten. 

8.2.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van 

wettelijke bepalingen en statuten. 

8.3.  Het Bestuur gaat tijdens de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement 

nog voldoet. 

8.4.  De deelnemer verklaart bij zijn toelating dat hij de inhoud van dit reglement aanvaardt, 

daarmee instemt en zich verbindt de bepalingen van dit reglement na te leven, ten 

blijke waarvan de betreffende deelnemer dit reglement ondertekent. 

 

Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur in de vergadering van 28 oktober 2015 en treedt 

per direct in werking. 

 

 

 

 


